
Radiografia de quem investe no social 
 
Pesquisa do IPEA mostra que aumentou o número de empresas que estão se preocupando em 
complementar as políticas sociais do Governo. Mas a cultura precisa ganhar espaço nesse 
processo.  
 
O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) publicou a segunda edição de sua 
Pesquisa Ação Social das Empresas, cuja primeira edição fora realizada em 2000. São 
aproximadamente 600 mil empresas que atuam voluntariamente no Brasil em benefício das 
comunidades, um número 10 pontos percentuais maior do que constado há cinco anos (de 
59% para 69% das companhias pesquisadas). Em 2004 (período abrangido pela nova 
pesquisa) elas aplicaram R$ 4,7 bilhões, o que correspondia a 0,27% do PIB brasileiro. 
 
Quanto às áreas de atuação, destaca-se o crescimento das ações voltadas para alimentação, 
que tornou-se área prioritária de atendimento (52%), ultrapassando as ações voltadas para 
assistência social (45%). Em relação ao público-alvo, o atendimento à criança continua a ser o 
foco principal das empresas (63%), mas crescem o desenvolvimento de ações em prol de 
idosos e portadores de doenças graves, que já envolvem, respectivamente, 40% e 17% das 
empresas.  
 
A cultura está em nono lugar nos segmentos pesquisados, tendo caído um ponto percentual 
em relação à pesquisa de 2000. Somente 13% das empresas (contra 14% em 2002) estão 
investindo em cultura como meio de inserção social. É um número baixo para o potencial que 
ela tem, de aglutinar experiências, em áreas que ela pode ser usada como grande atrativo 
para participação de crianças e adolescentes em um projeto social. O que talvez a pesquisa 
não tenha atentado é que muitos projetos de lazer, assistência social e até de qualificação 
profissional utilizam a cultura como ferramenta de atração. 
 
Porém um dos dados mais interessantes da pesquisa refere-se à utilização de incentivo fiscais 
como fator de peso para os investimentos sociais. Se em 2004 esse número já era pequeno 
(6%), em 2004 despencou para 2%. Entre os motivos alegados pelas empresas para não 
utilizarem leis de incentivos estão: valor pequeno de incentivo (40% responderam a esta 
questão); ação social não estava prevista na legislação (16%); desconhecia legislação (15%); 
não tinha imposto a pagar (6%).  
 
Este comportamento, porém, é diferenciado segundo o porte da empresa. Enquanto entre as 
empresas menores (até 10 empregados) o uso desses benefícios atingia apenas 0,7% das 
empresas, entre aquelas com mais de 500 empregados a proporção era muito maior: 17% 
delas beneficiaram-se da política de incentivos fiscais para atuar, em 2004. 
 
A comparação entre as informações das duas edições da Pesquisa mostra que, se por um lado, 
houve um crescimento generalizado na participação social das empresas, por outro, a 
magnitude desse crescimento foi diferenciada segundo as regiões. Foi no Sul que se observou 
o maior incremento na proporção de empresas atuantes, que passou de 46%, em 2000, para 
67%, em 2004, o que equivale a um aumento de 21 pontos percentuais. "Com isso, o Sul 
deixou de ser a região com menor proporção de atuação e passou a ter um comportamento 
similar ao das demais regiões do país", observa a diretora de Estudos Sociais do IPEA e 
coordenadora-geral da Pesquisa, Anna Maria Peliano. O Nordeste, que aumentou sua atuação 
em 19 pontos (de 55% para 74%), ultrapassou, ligeiramente, o Sudeste que, em 2004, 
contava com 71% de participação. Finalmente, a região Norte apresentou uma expansão de 15 
pontos percentuais (de 49% para 64%), seguida do Centro-Oeste, com um crescimento de 11 
pontos no período (de 50% para 61%). 
 
Uma das novidades dessa segunda edição foi a investigação sobre o que dificulta ou impede o 
desenvolvimento de ações sociais comunitárias: para 62% das empresas, a principal razão é a 
falta de dinheiro. Uma parcela bem menor reclama da ausência de incentivos governamentais 
(11%). Também é pequena a proporção de empresas que não atua porque nunca pensou 
nessa possibilidade (5%) ou porque acredita que este não seja seu papel (5%). 



A Pesquisa procurou investigar, também, a percepção dos empresários sobre o seu papel na 
realização de ações voluntárias em benefício das comunidades. A grande maioria (78%) 
acredita que é obrigação do Estado cuidar do social e que a necessidade de atuar para as 
comunidades é maior hoje do que há alguns anos (65%). Há, portanto, uma compreensão, no 
mundo empresarial, de que a atuação privada não deve substituir o poder público, tendo um 
caráter muito maior de complemento à ação estatal.  
 
Embora a Pesquisa não pretenda estabelecer um ranking dos estados que têm ações 
voluntárias para a comunidade, existe uma similaridade nesse comportamento. Minas Gerais 
(81%) continua em primeiro lugar, sendo seguido por Santa Catarina (78%), Bahia (76%), 
Ceará (74%), Pernambuco (73%) e Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (72%).  
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